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การติดตามต าแหน่งก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

Maximum Power Point Tracking 
 

บทคัดย่อ(Abstract) 

 

โครงงานน้ีเป็นการน าเสนอการหาค่าก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตยด์้วยวิธีการ

รบกวนและการสงัเกตโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเซลล์แสงอาทิตยแ์ละ

ศึกษาคน้ควา้เก ีย่วกบัเทคนิคการรบกวนและการสังเกตซ่ึงจะประกอบไปด้วยส่วนของโปรแกรม

และฮาร์ดแวร์ในส่วนของโปรแกรมจะใชก้ารสร้างอลักอริธึมของวิธีการรบกวนและการสังเกตด้วย

โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนของฮาร์ดแวร์จะเป็นการสร้างชุดวงจรขับ ชุดคอนเวอร์เตอร์

แบบยกระดบัแรงดนัโดยการท างานเบ้ืองตน้ระบบจะรับอินพุตจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละท าการรับ

ค่ากระแสและแรงดนัสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือเปรียบเทียบค่าแรงดันและหาจุดจ่ายก  าลงัไฟฟ้า

สูงสุดหลงัจากนั้นจะท าการสร้างสัญญาณ  PWM เพ่ือไปสับสวิตซ์การท างานของคอนเวอร์เตอร์

โดยจะเป็นการควบคุมให้ระบบสร้างจ่ายค่าก  าลงัไฟฟ้าได้คงท่ี ซ่ึงการออกแบบการด าเนินการ

โครงงานพร้อมทั้งมีสรุปการค านวณพารามิเตอร์ต่างๆทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการท าโครงงานน้ีเป็นการ

ออกแบบสร้างวงจรเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละระบบการควบคุมวงจรยกระดับแรงดันและจะแสดงผล

การทดสอบระบบต่างๆพร้อมสรุปผลการท าโครงงาน 
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